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MAASEUTUOHJELMAN KOLME STRATEGISTA
PAINOPISTETTÄ

§
§
§

Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta
harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti
kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla
Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan
työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta
yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista
Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua
vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa
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MAASEUTUOHJELMAN TAVOITTEET

§
§
§
§
§
§

Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö
maaseudulla lisääntyvät
Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
ilmastonmuutokseen tehostuvat
Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja
maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat
Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu, työllisyys,
palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat
Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu
Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja
arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja
parantamalla eläinten hyvinvointia
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MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014 - 2020
* varojen kohdennus

Maaseudun kehittäminen

Luonnonhaittakorvaus*
Ympäristökorvaus
Neuvonta

Eläinten hyvinvointi
hyvinvointituki
Luomuviljelyn tuki
Maatalousinvestoinnit ja nuoren
viljelijän tuki**
Maaseudun yritystuet
Leader
Yhteistyö ja EIP
Koulutus
Palveluiden ja kylien kehitys
Tekninen apu

Yhteistyö ja EIP 160 M€, koulutus 80 M€, palvelut 80 M€, yritysrahoitus 301 M€, LEADER 300 M€

Julkinen rahoitus yhteensä 8 265 miljoonaa euroa kaudella
* Sisältää 1 924 miljoonaa euroa kansallista lisärahoitusta
** Sisältää

723 miljoonaa euroa kansallista lisärahoitusta

Lähde: Sirpa Karjalainen, MMM

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA

§
§
§
§

valtakunnallinen ohjelma, hyväksytty komissiossa
12.12.2014, mutta…
…hanke- ja yritystukien osalta alueellinen suunnitelma
sekä LEADERin osalta paikalliset kehittämisstrategiat
suuntaavat rahoitusta
LEADER ryhmät EP:llä 4: Aisapari, Suupohja, Liiveri,
Kuusiokunnat (omat ryhmäkohtaiset rahoituskehykset)
• EP:llä ainoastaan Seinäjoen ydinkeskusta rajattu
maaseutuohjelmatuen ulkopuolelle

ohjelmasta varataan rahoitusta valtakunnallisiin ja
koordinaatiohankkeisiin sekä maaseudun
innovaatioryhmille (EIP), loput jaetaan ELY-keskuksille
käytettäväksi alueelliseen ja alueiden väliseen
kehittämistoimintaan
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Maaseudun kehittämisvarat
Etelä-Pohjanmaa EU ja valtio, M€
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2007 - 2013
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2014 - 2020

Lähde:HankeDW,6/2014
MMM, Leena Summanen 12/2014

10.4.2015
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ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 - 2020
RUOKAPROVINSSIN KEHITTÄMINEN
•Elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistaminen ja uudistaminen, alan
toimijoiden osaamisen kehittäminen ja uudentyyppisten
elämyskonseptien luominen
•Taloudellisesti kannattava ja ympäristöystävällinen elintarvikeketjun
toiminta
• Elintarvikejalostajien ja maatalouden teknologiayritysten
sitouttaminen alan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen
•Etelä-Pohjanmaan tunnetuksi tekeminen vetovoimaisena, Suomen
johtavana, alueiden välisesti ja kansainvälisesti verkottuneena
ruokamaakuntana

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN
MAASEUDULLA
•Maaseudulla toimivien yritysten toimialarakenteen
monipuolistaminen ja jatkuvuuden turvaaminen
- erityishuomio toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä
yritystoiminnan vahvistamiseen
•Yrittäjien osaamisen ja verkostoitumisen vahvistaminen
•Uusien innovaatioiden, teknologioiden ja tuotekehityksen
hyödyntäminen sekä resurssien vahvistaminen
•Yrittäjyyttä tukevan innovaatioympäristön, toimintamallien ja
tukiverkostojen kehittäminen sekä hyödyntäminen
•Kasvuhakuisten yritysten ja yrittäjien tunnistaminen sekä toimivat
asiantuntijapalvelut ja tukiverkostot yritysten erityistarpeille
•Yritysten kansainvälistymiskynnyksen madaltaminen

METSÄVAROJEN MONIPUOLINEN HYÖDYNTÄMINEN
•Metsien täysimääräinen hyödyntäminen luontoarvot huomioon ottaen
•Metsäenergian tuotannon ja käytön lisääminen
•Puurakentamisen edistäminen ja alueen puuteollisuuden kilpailukyvyn ja
kansainvälistymisen kehittäminen
•Metsien metsänhoidollisen tilan parantaminen
•Hyödynnetään ja kehitetään toimialan ja metsänomistajien osaamista
tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen ja neuvonnan keinoin
•Alueen metsien monikäyttöön liittyvän elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden,
riistatalouden, metsäluonnon monimuotoisuuden sekä vesiensuojelun ja
virkistyskäytön edistäminen kaikissa metsätalouden toimenpiteissä
•Metsätilojen tilusrakenteen ja omistustapojen kehittäminen sekä
metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen

ALUEELLISEN VETOVOIMAN KASVATTAMINEN
•Maaseutuasuminen, maaseudun palvelut ja palvelumallit, luontoympäristö
•Kylien kehittäminen ja paikallisyhteisöt
•Pienimuotoiset investoinnit
•Maaseutumatkailu ja kansainvälisyys
•Vähähiilinen energia

Läpileikkaavat teemat: innovaatiot, ilmaston muutos ja ympäristö

ALUEELLINEN RAHOITUS ETELÄ-POHJANMAALLA

§
§

Kuntarahoitustarve 2014 – 2020
LEADER ryhmät

§

Rahoitussuunnitelma:

1,354 M€
5,945 M€

MYR maaseutujaoston päätös 9/2013:
• 50 % yritystukiin, 50% hanketukiin
• rahoitussuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa kauden aikana
(MYR)
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MAASEUTUOHJELMA- yritysrahoitus

§

§
§
§
§

tuen saajat: mikroyritykset, pienet yritykset, (keskisuuret
yritykset), keskeinen muutos pienet, alle 50 hlöä
työllistävät yritykset mukaan maaseutuohjelmarahoituksen
piiriin
Tukimuodot: investointituki ja perustamistuki ml.
kokeilutuki
-> kehittämistuki entisessä muodossaan ja käynnistystuki
jäävät pois tukivalikoimista
Tukitaso investointituessa laskee -> 20%, minimituki 2000
euroa
Investoinnin toteutettavuustutkimus 40 – 50%, minimituki
1500 euroa
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MAASEUTUOHJELMA- hankerahoitus

§
§
§

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet
Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
Yhteistyöhankkeet ja Maaseudun innovaatioryhmät
-> Toimenpiteitä toteutetaan kahdella hanketyypillä:
kehittämishanke ja yleishyödyllinen investointihanke
-> hankkeisiin tulee kiinteät tukitasot toimenpiteittäin
(huom. Leader)
-> hankkeet voivat olla: valtakunnallisia, alueiden välisiä,
alueellisia, kansainvälisiä ja paikallisia Leader-hankkeita
-> Tukea hakiessaan hakija ilmoittaa haettavan toimenpiteen
-> määräytyy sen mukaan, mihin hanke pääosin
painottuu
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Mäkimantila
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Maaseutuohjelma 2014 – 2020 Etelä-Pohjanmaa (ELY-keskus)
alustava kehys 57,2 M€ (EU+valtio)
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